
  

 
  

 

 

 

 

Agenda Ouderraadvergadering nr. 1 Ouderraad d.d. 4 september 2017 

Aanvang 19.30 uur 

Voorzitter:    Samantha S. 

Secretaris:    Andrea 

Aanwezig:    Angela, Fatima, Olesya, Wasan, Sander, Evelien  

Aanwezig van het team:   Marcel   

Afmeldingen:   Samantha B. 
1. Opening en vaststellen definitieve agenda  

 Evelien is vanavond aanwezig om te bekijken of ze penningmeester wil worden. 

Samantha B. wil gaan stoppen met de OR. Ze wil graag actieve hulpouder zijn. 

Ze zal vooral met werkgroep Sinterklaas nog actief helpen. We vinden het erg 

jammer. Is er nu een vacature voor de OR? Er zal dan een brief voor werving 

van een OR-lid uit moeten gaan of een oproep in schoolkrant moeten komen. We 

bespreken dit zo met Marcel. Gekozen wordt om in eerste instantie tijdens de 

startgesprekken een nieuw OR-lid te werven. 

 

2. Goedkeuring Notulen en actielijst  

a. Notulen vorige vergadering 

De notulen worden goedgekeurd. 
 

b. Actielijst 

Zie bijlage. 
 

c. Lijst hulpouders 

Sander wil de brief voor het werven van hulpouders aanpassen. Hij neemt dat 

samen met Marcel op.  

 

3. Mededelingen en post  

a. Directie 
- Nieuwe penningmeester  Evelien is er vanavond bij om te kijken of ze 

dit op zich wil nemen. 

- Data vergaderingen LET OP: voortaan op dinsdag, 19.45u 

26-9, 31-10, 21-11, 12-12, 16-1, 6-2, 13-3, 10-4, 22-5, 12-6, 26-6 

(indien nodig). Noteer deze data goed in je agenda! 

- School heeft een goede start gemaakt. Dit jaar is er klassikaal begonnen 

in plaats van gezamenlijk met de gehele school. Woensdag a.s. komt de 

Commissaris van de Koning op bezoek. Dit is weer een mooi moment om 

school te promoten.   

 

b. Vanuit en voor de Medezeggenschapsraad 

- Vanavond heeft de MR de eerste vergadering. Er is een nieuw MR-lid, 

Cynthia, moeder van Stefan uit groep 1.  

 

c. Voorzitter OR 

- Geen bijzonderheden. 

 

d. Secretaris OR 

- Jaarverslag 2016-2017: deze wordt compleet gemaakt. Andrea zal dat 

rondmailen voordat het ter inzage komt te liggen bij de startgesprekken. 

Graag jullie feedback. 

- KvK: het formulier om Josien uit te schrijven is vandaag verzonden. Voor 

Samantha B. zal Andrea dat ook in orde maken. Andrea zal ook een 

formulier in orde maken om Evelien als penningmeester in te schrijven. 

 
 

e. Penningmeester 

- Controle financiën: zie de doorgestuurde mail van Josien. 
 

Postadres:  

Postbus 123 

4800 AC  Etten-Leur 

Bezoekadres: 

Kraanvogel 22 

4872 SB  Etten-Leur 
 

Ouderraad 

Basisschool De Springplank 

Telefoonnummer: 

076-5040422 

E-mailadres: 
info@springplankettenleur.nl  

Site: 
www.springplankettenleur.nl 

mailto:info@springplankettenleur.nl
http://www.springplankettenleur.nl/


- Financieel jaarverslag 2016-2017: zie de doorgestuurde mail van Josien. 

f. OR-leden, mededelingen?   

 1. Partytent 

Deze is omgeruild en staat in de OR-kast. Er moet nog wel worden gecheckt 

of deze in orde is. 

 

 2. Overblijven: de kinderen eten nu in de klaslokalen. Het wordt niet als prettig 

ervaren dat overblijfkinderen bij spullen van andere kinderen kunnen. Marcel 

denkt dat het de nieuwigheid is. Overblijfjuffen moeten daar goed op letten. 

Voor de kleinere kinderen zal het veel prettiger zijn. Er worden 4 lokalen 

gebruikt voor het overblijven met minstens 4 overblijfmoeders vanuit Kober.   

 

4 Werkgroepen  

 1. Evaluatie, definitief draaiboek Sportdag 

Geen bijzonderheden. 

 

 2. Evaluatie, definitief draaiboek Schoolreis 

Er is gevraagd om de schoolreis voor de boven- en onderbouw te splitsen; op 

andere dagen. Afgelopen keer was de onderbouw veel eerder terug dan de 

bovenbouw. Voor de ouders was dit niet handig. De OR lijkt het niet handig 

om de schoolreis op verschillende dagen te doen, ook financieel niet. School 

leeft ook gezamenlijk naar die dag toe. 

Schoolreis plannen in het begin van het jaar? Veel is al vol bij reserveren. Er 

wordt sowieso gekeken om de activiteiten meer over het jaar te verspreiden. 

De Springplankdag is nu 1 november. NB: dat staat nog niet op de kalender. 

Kamp en schoolreis vallen altijd samen. Groep 8 gaat niet mee op schoolreis, 

die zouden dan een dag alleen naar school moeten. Einde van het schooljaar 

is leuker besluit de OR.  

 

 3. Evaluatie, definitief draaiboek Kamp 

Geen bijzonderheden. 

 

 4. Definitief draaiboek Avondvierdaagse  

Geen bijzonderheden. 

 

 5. Evaluatie, definitief draaiboek Afscheid groep 8 

Geen bijzonderheden.  

 

 6. Schema werkgroepen aankomend schooljaar 

Zie Excel bestand. Aanvulling team volgt nog. 

 

 7. Startgesprekken 

De opkomst valt tegen op de info avonden. Ouders krijgen vaak te horen wat 

ze al weten. Dit jaar zijn er een aantal nieuwe leerkrachten en veel nieuwe 

kinderen. Vandaar dat er is gekozen voor kennismakingsgesprekken. Wat is 

de verwachting van ouders, hoe kunnen we de ouders goed betrekken bij 

school? Op het moment dat ouders een gesprek hebben, krijgen ze een 

informatiepakket mee. Daarbij zitten ook de brieven voor de ouderbijdrage 

en het opgeven als hulpouder. Andrea zorgt voor brief ouderbijdrage. (NB: 

dit is aan Josien gevraagd, Andrea heeft de brief niet ter beschikking). LET 

OP: korte betalingstermijn opnemen, voor 2-10! 

De jaarstukken moeten inzichtelijk zijn op die avonden. In het begin van de 

hal zetten we een tafel waar benodigde spullen liggen. De gesprekken zijn 

gepland van 15.30 tot 17.00 en van 18.00 tot 21.00u.  

Schema: 

Dinsdag 15.30u-17.00u: Fatima, Olesya; 

Dinsdag 18.00-21.00u: Andrea, Sander, Samantha; 

Donderdag 15.30-17.00u: iemand MR? 

Donderdag 18.00-21.00u: Wasan, Angela. 

We proberen die avond nog een OR-lid te werven. Evelien heeft een leuke 

slogan: ‘Wie springt erbij?’. Andrea maakt een ’affiche’ met deze slogan en 

foto’s van activiteiten van het afgelopen jaar. Verder kunnen we een 

tablet/laptop wegzetten met een presentatie van foto’s en de pr-film van 

school. Marcel zorgt hiervoor.  

 



Vanuit school staat er koffie/thee voor de ouders. Angela zal wat lekkers 

voor bij de koffie regelen. 

5. Rondvraag  

 - Andrea stelt voor vaker stukje van de OR in de schoolkrant te plaatsen. 

Daarbij ook het mailadres van de OR vermelden. Marcel en Sander zijn 

voorstander. Marcel en Wasan maken een overzicht wanneer schoolkrant 

zal verschijnen. Marcel heeft dit inmiddels gemaild. Dit overzicht is 

toegevoegd aan het excel-bestand. De volgende vergadering bekijken we 

wie dit oppakt (of bijvoorbeeld om de beurt een stukje aanleveren).  

- Kan de OR gebruik maken van Facebook? Bijvoorbeeld om alvast aan de 

(hulp)ouders aan te geven data voor de volgende activiteit vrij te houden. 

Hoeveel Facebook leden heeft de pagina van school? Facebook van school 

heeft niet veel leden, dit heeft niet veel zin.  

- Schoolfotograaf: er is nog geen datum gepland, er is ook nog geen andere 

fotograaf uitgezocht. Fatima en Samantha zullen een voorkeur voor een 

fotograaf aangeven. Marcel vraagt wel op de kosten te letten. Maximaal 

10, 11 euro voor een setje. Angela vraagt bij Kober na welke fotograaf bij 

hun foto’s maakt. 

- Foto OR: 26-9, volgende vergadering, wordt er weer een groepsfoto 

gemaakt. 

- Groepsapp: Josien en Samantha verwijderen. Angela is beheerder, zij zal 

dit doen. Wel even melden aan Josien en Samantha. Nog even wachten 

totdat Evelien contact heeft gehad met Josien. 

 

6. Sluiting  

 De eerste vergadering zit er weer op! Volgende vergadering DINSdag 26 

september a.s. om 19.45 uur. 

 

 

 


